Þegar barn segir frá
Þa› er aldrei au›velt fyrir barn a› greina frá kynfer›isof
beldi e›a ö›ru ofbeldi. Oft hefur barni› þurft a› telja í
sig kjark í langan tíma og stundum segir barni› frá slíku
án þess a› ætla sér þa›. Ef barn tekur þa› skref a›
segja frá slíkri reynslu er mikilvægt a› breg›ast rétt vi›.




Trú›u barninu



Láttu barni› vita a› þa› var rétt a› segja frá



Fullvissa›u barni› um a› ofbeldi› sé ekki því a›
kenna




Hlusta›u á barni› en ekki yfirheyra þa›

Hva› á a› gera?
Ef þú telur a› barn sæti kynfer›isofbeldi e›a sé
misbo›i› á einhvern hátt skalt þú tilkynna þa›
barnaverndarnefnd þar sem barni› er dvalfast.
Leyf›u barninu a› njóta vafans og láttu fagfólk
meta þörf á a›ger›um.



Tilkynntu máli› til barnaverndarnefndar

BARNAHÚS

Trygg›u öryggi barnsins
Mundu a› þín vi›brög› skipta máli fyrir horfur
barnsins og hvernig þa› tekst á vi› aflei›ingar
ofbeldisins

Samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002
er hverjum þeim sem hefur ástæ›u til a› ætla a›
barn búi vi› óvi›unandi uppeldisa›stæ›ur, ver›i
fyrir áreitni e›a ofbeldi e›a stofni heilsu sinni og
þroska alvarlega í hættu skylt a› tilkynna þa›
barnaverndarnefnd. Í 17. gr. sömu laga er sérstök
áhersla lög› á tilkynningarskyldu þeirra sem starfa
sinna vegna hafa afskipti af málefnum barna.
Tilkynningarskyldan gengur framar ákvæ›um laga
e›a si›areglna um þagnarskyldu vi›komandi
starfstétta.

Barn ah ús
Sími: 530-2500
barnahus@barnahus.is
www.barnahus.is
Prentvinnsla: Svansprent 2008

Um Barnahús

Þjónusta Barnahúss

Barnahús hóf starfsemi í nóvember
1998. Rekstur þess er á vegum
Barnaverndarstofu sem fer me›
stjórn barnaverndarmála í umbo›i
félagsmálará›uneytisins.



Sk‡rslutaka fyrir dómi - fer fram a› bei›ni dómara
þegar lögregla fer me› rannsókn máls. Dómari
ákve›ur hvort hann n‡tir sér þjónustu Barnahúss.
Sé þess óska› tekur sérfræ›ingur Barnahúss vi›tali›
undir stjórn dómara a› vi›stöddum fulltrúa ákæru
valds, verjanda sakbornings, réttargæslumanni barns
ins, fulltrúa barnaverndar og lögreglu.
Barni› er ávallt eitt me› sérhæf›um vi›mælanda í
vi›talsherbergi en vi›staddir fylgjast me› á
sjónvarpsskjá og geta beint spurningum til spyrilsins.



Könnunarvi›tal - fer fram a› bei›ni barnaverndar
nefnda ef þörf er á þegar ekki er óska› eftir
lögreglurannsókn (ss. ef meintur gerandi er ósak
hæfur e›a tilefni grunsemda er kynfer›isleg heg›un
barns). Vi›staddur er starfsma›ur barnaverndar
nefndar en framkvæmdin er a› ö›ru leyti eins og
vi› sk‡rslutöku.



Sérhæf› greining - barnaverndarnefndir geta a›
loknu vi›tali vi› barni› óska› eftir greiningu til a›
meta hugsanlegar aflei›ingar kynfer›isofbeldisins
fyrir barni› og fjölskyldu þess.



Me›fer› - hafi greining leitt í ljós þörf á frekari
stu›ningi geta barnaverndarnefndir óska› eftir
me›fer› fyrir barni› ásamt rá›gjöf til foreldra.
Sérfræ›ingar Barnahúss sinna greiningu og me›fer› í
heimabygg› barnsins sé þess óska›.



Læknissko›un - í Barnahúsi er mjög gó› a›sta›a til
læknissko›unar. Kvensjúkdómalæknir, barnalæknir
og hjúkrunarfræ›ingur sjá um sko›unina þegar þess
er þörf.



Rá›gjöf og fræ›sla - lei›beiningar til þeirra sem
þarfnast uppl‡singa vegna gruns um
kynfer›isofbeldi. Fyrirlestrar og fræ›sla.

BARNAHÚS

Barnahús sinnir málefnum barna sem grunur leikur á a›
hafi sætt kynfer›islegri áreitni e›a ofbeldi. Barnaverndar
nefndir bera ábyrg› á vinnslu slíkra mála og geta óska›
eftir þjónustu Barnahúss. Börn og forrá›amenn þeirra
geta me› tilvísun barnaverndarnefnda fengi› alla
þjónustu á einum sta› sér a› kostna›arlausu.
Sæti mál lögreglurannsókn fer sta›setning sk‡rslutöku
eftir ákvör›un dómara en barnaverndarnefndir geta
óska› eftir annarri þjónustu Barnahúss. Barnaverndar
nefndir geta leita› til Barnahúss vegna gruns um annars
konar ofbeldi gegn börnum.
Ólöf Ásta Farestveit
uppeldis- og afbrotafræðingur er forstöðumaður
Barnahúss
netfang: olof@barnahus.is
A›rir starfsmenn eru:
Margrét Kristín Magnúsdóttir
sálfræðingur og sérhæfður rannsakandi
netfang: margret@barnahus.is
Þóra Sigfríður Einarsdóttir
sálfræðingur og sérhæfður rannsakandi
netfang: thora@barnahus.is
Þorbjörg Sveinsdóttir
sérhæfður rannsakandi
netfang: thorbjorg@barnahus.is
Geirný Sigurðardóttir
ritari
netfang: geirny@barnahus.is

Helstu markmi›



A› skapa vettvang fyrir samstarf og samhæfingu
stofnana sem bera ábyrg› á rannsókn og me›fer›
mála er var›a kynfer›isofbeldi gegn börnum:
Dómara, ákæruvalds, lögreglu, barnaverndaryfirvalda
og lækna.



A› koma í veg fyrir a› börn þurfi a› endurtaka sögu
sína á ólíkum stö›um og vi› mismunandi a›ila.



A› tryggja faglega hæfni, reynslu og þekkingu til a›
framkvæma rannsóknarvi›töl vi› börn.



A› koma á faglegum verklagsreglum vi› vinnslu mála
er var›a kynfer›isofbeldi.



A› efla sérþekkingu um kynfer›isofbeldi gegn
börnum og mi›la þeirri þekkingu jafnt til fagfólks
sem almennings.




A› tryggja barni vi›eigandi greiningu og me›fer›.
A› tryggja jákvætt umhverfi sem uppfyllir þarfir
barna, fyrir rannsóknarvi›töl, læknissko›un og
me›fer›.

